
La invitația tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU,d

ieri a început vizita
de prietenie a tovarășului

VESELIN GIURANOVICI
' La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni, 4 fe
bruarie, a sosit la București, 
într-o vizită de prietenie în 
țara noastră, tovarășul Veselia 
Giuranoviei, președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

Noua întîlnire româno-lu- 
goslavă la nivel înalt se în
scrie în cronica legăturilor tra
diționale de prietenie șl cola
borare statornicite între cele 
două țări, ca un moment cu o 
semnificație majoră, menit să 
contribuie la amplificarea pe 
mai departe a fructuoaselor ra
porturi de prietenie, solidari
tate șl colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete iugoslav a avut loc la 
Gara Băneasa, împodobită săr
bătorește.

La sosire, tovarășul Vese
lia Giuranovicl a fost salutat 
eu deosebită prietenie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cei 
doi președinți și-au strîns în
delung mii oile.

Au fost intonate Imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia și Re
publicii Socialiste România.

In continuarea ceremoniei, 
cel doi președinți au trecut in 
revistă garda de onoare.

Un grup de copii an oferit 
președinților Nicolae Ceanșescu 
și Veselin Giuranoviei frumoa
se buchete de flori.

După ce au salutat 
le oficiale române și 
prezente, 
Ceaușescu și Veselin 
viei au luat loc într-o mașină, 
îndreptîndu-se spre reședința 
rezervată înaltului oaspete pe 
timpul șederii in țara noastră, 

w
Președintele Prezidiului Re

publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășul Veselin 
Giuranoviei. a făcut. luni după- 
amiază. secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o vizită protocolară.

Intilnirea dintre cei doi pre
ședinți. premergătoare convor
birilor oficiale, s-a desfășurat 
intr-un spirit de cordialitate, 
caracteristic relațiilor dintre 
cele două țări socialiste, veci
ne și prietene.

★
Luni. 4 februarie, 

convorbirile oficiale 
varășnl Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, i 
Republicii Socialiste 
și tovarășul Veselin Giurano
vicl, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

Cei doi președinți au apre
ciat că nonl dialog continuă 
tradiția întîlnirilor nivel

tovarășii

persoane- 
iugoslave 

Nicolae 
Giurano-

an începui 
dintre to- 
Ceausescu. 
Partidului 

președintele 
i România,

3

3
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inaft româno-iugoslave, con
stituind o contribuție esențială 
Ia dezvoltarea șl amplificarea 
relațiilor de prietenie si bună- 
veclnătate dintre România Si 
Iugoslavia.

în cadrul convorbirilor s-a 
efectuat o Informare reciprocă 
asupra preocupărilor actuale 
privind dezvoltarea economico- 
socială a celor două țări si au 
fost examinate stadiul Îndepli
nirii 
nivel 
tătile 
re a ________
mâno-lugoslave.

Tovarășul 
a informat 
obținute de 
conducerea 
Român. în cursul 
cincinal, despre eforturile 
se depun pentru 
în viată a hotărîrilor 
sulul al XIII-lea al partidului.

Tovarășul Veselia Giurano
viei a prezentat preocupările 
privind dezvoltarea social-eeo- 
nomică a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, in direc
ția îndeplinirii programelor de 
stabilizare a economiei sl 
dezvoltare în continuare a 
ternului de autoconducere 
cialistă.

Anallzîndn-se stadiul si pers
pectivele relațiilor româno-iu
goslave. s-a constatat eu satis
facție că raporturile dintre 
România si Iugoslavia cunosc, 
îndeosebi in ultimul timp. o 

in spiritul 
înțelegerilor

înțelegerilor convenite la 
înalt, precum si posibili- 
de dezvoltare si extinde- 
colaborării bilaterale re-
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De azi, la patinoarul ^,23 Auqust“ din Capitală

START INTR-O NOUA tDIȚIE A „CUPtl fEDERAIIEI" LA HOCHEI
• în prima zi, an meci de mare atracție: România —Cehoslovacia (tineret)

Nicolae Ceausescu 
despre realizările 

ponorul român, sub 
Partidului Comunist 

actualului 
ce 

transpunerea 
Congre-

I

I
i
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evoluție pozitivă, 
documentelor si 
convenite la cel mal înalt ni
vel. pe baza deplinei egalități 
în drepturi, a principiilor In
dependentei si suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne si respectului re
ciproc. A fost evidențiat cursul 
continuu ascendent al relațiilor 
politice sl s-a subliniat necesi
tatea de a se acționa. în con
tinuare, pentru ca si relațiile 
economice, lehnico-stiinlifice si 
în alte domenii să se ridice Ia 
nivelul acestora, corespunzător 
posibilităților mari de care dis
pun. în această privință, eco
nomiile celor două țări. In 
acest sens s-a apreciat impor
tanța completării cu noi mă
suri a acordului de colaborare 
pa termen lung, astfel incit a- 
cestea să dea o perspectivă 
mai amplă 
iugoslave — 
movăril de 
de cooperare 
nil de interes comun.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de stimă, 
prietenie sl înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceausescu 

a oferit, luni, un dineu oficial 
in onoarea tovarășului VeseHn 
Giuranovicl.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă de 
caldă prietenie. tovarășii 
Nicolae Ceaușescu sl Veselia 
Giuranovicl au rostit toasturi.

dea o __________
relațiilor româno- 

- precum si 
noi forme 
în diferite

a nro- 
si căi 
dome-

$

$

Eazi dintr-un meci de hochei 
ret, disputat in Capitali, in care 
pentru puc

România — Cehoslovacia tine- 
Caldr, Nistor ți Chlriță lupți 

Foto : Aurel D. NEAGU

Astăzi, amatorii de hochei 
din Capitală vor putea urmări 
primele partide din cadrul unei 
noi ediții a -Cupei Federației"

ta hochei. Este vorba de cea 
de a 26-a ediție a acestei com
petiții, cum se vede cu o fru
moasă tradiție, la care iau

parte reprezentativele Franței, 
Bulgariei, Cehoslovaciei tineret 
(20 de ani) și, firește, cea a 
țării noastre.

Dintre echipele oaspete, cea 
mal valoroasă rămîne selecțio
nata de 20 de ani a Cehoslo
vaciei, pepiniera primei garni
turi a acestei țări, care, cum 
bine se știe, este una dintre 
cele mal bune din lume. Pre
zența an de an la -Cupa Fe
derației* a selecționatei de 
tineret a Cehoslovaciei ne-a 
oferit prilejul de a vedea pe 
unii dintre componenții de ba
ză al primei reprezentative de 
azi a Cehoslovaciei, cum sint 
Lala, Liba, Rusnak, Caldr sau 
Klima. Ce vedete... în perspec
tivă vom urmări cu ocazia 
turneului care începe azi ? In 
mod 
mari 
face

cert, vor fi cîțiva viltort 
jucători, a căror valoare 
ca această echipă să fie

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag 2~3i
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Finalele „Daciadei" de performanță la sanie

SINAIA, 4 (prin telefon). A- 
Dăreau in fata cabanei de la 
linia de sosire, rind oe rind. 
adevărati oameni de zăpadă... 
vil. Fețele le erau înroșite de 
acele de zăDadă ale viscolului 
oe sufla cu peste 100 km la 
oră. mlinile si picioarele în
ghețate, iar echipamentul aero
dinamic. viu colorat la olecare. 
era alb complet la sosire. Au 
intrat 
de ca

Cina 
dintre
care trebuiau 
„jgheabul" de 
de la Sinaia, puse în imposibi
litatea de a mai concura din 
cauza condițiilor meteo nefa
vorabile. Drept urmare, iuriul 
de concura a hotărit întrerupe
rea manșei de duminică, anu- 

si 
au 
de 
22

in condițiile amintite mai sus. 
In așteptarea startului. Dentru 
a efectua o coborire care du
rează sub un minut, de unde 
puterea 
dorința 
ret de 
întrece 
cronometrelor. cu ei înșiși ! Do-

de a mai concura ? Din 
acestui minunat 
a face snort, de a se 
cu adversarii, cu acele

ține-

A

vada cea mai elocventă 
că a doua zi, 
ditii vitrege. 
desfășurat cu 
tineresc.

este 
con- 

s-a
luni, tot în 
competiția 

același entuziasm

Horațiu SIMA

(Continuare in pag. 2—3)

cu Întrebarea De buze: 
nu mai concurăm ?
erau T
cele 41

Ultimele 10 fete 
de Darticinante. 

să alunece De 
gheată al Dirtiei

In partidele de Ieri ale turneului masculin de volei

I
Larea coborîrilor efectuate 
reorosramarea lor. După ce 
urcat si cobori t De cărări 
munte sania In greutate de 
kg. după ce au stat ci te va ore.

PERFORMANȚE DE VALOARE FOT MAI RIDICATĂ
PE MĂSURĂ CONDIȚIILOR CREATE

STEAUA, ELCOND-DINAMO ZALĂU

Șl DINAMO BUCUREȘTI-INVINGA TO ARE

In ultimii ani, in aria ma
rii performanțe sportive, clubul 
Olimpia din Capitală a început 
să-și spună din ce In ce mai 
răspicat cuvîntul, prezența 
sportivilor și tehnicienilor clu
bului pe podiumul de premie
re al competițiilor Interne șl 
internaționale devenind .tot mal 
frecventă. Iată motive îndrep
tățite — 
pentru ca 
conferința 
Olimpia - _
ta, cu legitimă mindrie, că în 
anul care 
bucureștean 
III atit în 
țară, după 
sportive de 
și Dinamo, ,
că obiectivele propuse au fost 
ou numai îndeplinite, dar șl

depășite, avlnd în vedere in 
special medaliile obținute de 
cei mal destoinici sportivi ai 
clubului la Jocurile Olimpioe 
de la Loa Angeles, la campio
natele mondiale, europene.

Inscmn&rl de la
susținem și noi — 
la ora bilanțului — 

Clubului sportiv 
- să se poată rapor

s-a scurs clubul 
s-a situat pe locul 
Capitală, cît și In 
puternicele unități 
performanță Steaua 
ceea ce înseamnă

clubul sportiv Olimpia

balcanice sau în -Cupa Prie
tenia".

In cadrul conferinței s-a 
subliniat că succesele obținute 
sint urmarea firească a faptu
lui că »s-> mers — și a fost 
bine așa — pe linia dezvoltării 
continue a activității eonsacra-

te marii performanțe, acordîn- 
du-se • atenție deosebită mun
cii la toate eșaloanele de spor
tivi, mai eu seamă la cei ce 
armau să reprezinte țara in 
marile întilniri internaționale". 
Planificarea celor 2—3 medalii 
olimpice a fost privită la în
ceput cu destulă reținere de 
mulți dintre tehnicienii clubu
lui, dar, iată că acum clubul 
sportiv Olimpia este pentru 
prima dată în situația plăcută 
de a raporta îndeplinirea și 
depășirea angajamentului asu
mat : cel patru sportivi ai 
clubului care au avut cinstea 
să reprezinte tricolorul româ
nesc la Jocurile Olimpice s-au

Mihoil VESA

(Continuare Jn pag 2—3)

In sala Horeas
că din Capitală au 
continuat ieri în
trecerile celui de
al treilea turneu 
masculin de volei 
pentru locurile 
1—6.

în meciul înau- 
s-au întîlnit 

și Univer- 
C.F.R. Cra- 
Scor : 3—0
3) intr-un 

joc care a durat 
doar 55 de minu
te. Era de aștep
tat ca 
craioveni să 
o rezistență 
mal dîrză 
campionilor 
cu atit mai 
cu cît în ziua pre
cedentă au dove
dit 
te 
un 
de 
venii au fost cva- 
siinexistenți în 
terenul de joc, iar 
pe de altă parte, 
formația militară 
— superioară 
toate punctele 
vedere — s-a 
pus categoric, 
trebuie menționat 
că nici steliștii 
n-au apăsat prea tare pe 
celerator, poate cu gîndul la 
partidele care urmează. Me
ciul n-a avut istoric, fiind do
minat de la început de bucu- 
reșteni, problema care se pu
nea era, poate, dear cite punc-

gural : 
Steaua 
sitatea 
iova.
(6, 5,

studenții 
opună 

ceva 
vice- 
țârii. 
mult

că au suficien- 
resurse pentru 
joc frumos. Pe 
o parte, craio-

Codre 
ningă 
cheș...

(Elcond-Dinamo), incercînd să 
blocajul băimârenilor Staicu fi Cor- 

Foto : Aurel D. NEAGU

ac- te vor aduna studenții. Și a- 
ceștia n-au adunat prea mul
te ; o apărare în care un blo
caj reușit a însemnat rara avis

(Continuare in pag. 2—3)



După reușitele — 
in lanț - ale 

handbaliștilor băimârenl

EUFORIA SUCCESELOR, Ull PERICOL
CARE TREBUIE EVITAT

După prima marc competiție tic patinaj artistic a anului

9J CUPA F.R.P."
H.C. Minaur si-a schimbat 

condiția, din out-șider deve
nind Drotagonist. Răsturnarea 
spectaculoasă. avînd ca resort 
un deceniu si mai bine de ac
tivitate serioasă, responsabilă, 
time în care si-a creat o so
lidă piramidă, cu o bază alcă
tuită din sute si sute de co
pii și un „vîrf" — formația se
niorilor — capabil să percute
ze... tradiția (muțind sediul 
campioanei la Baia Mare), să-si 
facă loc în palmaresul marilor 
Întreceri internaționale.

Este, fără îndoială, rezultatul 
climatului favorabil în care 
s-a dezvoltat handbalul în a- 
ceastă zonă a tării, al entu
ziasmului cu care zed de mii 
de maramureșeni li înconjoa
ră pe handbalisti. sustinîndu-i 
continuu în tentativa lor de a 
se impune atit oe plan natio
nal, cit șî In arena internațio
nală. al excelentelor condiții a- 
eigurate de organele locale de 
partid si de stat primului club 
de handbal din tara noastră. 
Este. indiscutabil. rezultatul 
Btiintei si seriozității antreno
rului emerit Lascăr Pană, cel 
care nu s-a rezumat să for
meze o echipă, d s-a ambițio
nat să construiască o scoală de 
handbal, ca si al eforturilor, 
ambiției si dăruirii sportivilor.

H.C. Minaur a ajuns lntr-un 
punct înalt. Acționează acum 
pe patru fronturi: oferă echi
pei naționale universitare 5 ju
cători. cu dorința fermă de a 
cuceri — si prin efortul lor — 
in iunie. în R.F. Germania, tit
lul suprem la Campionatul 
mondial universitar: ae află oe 
primul loc In campionatul Di
viziei ..A". făurindu-si telul 
de a fi prima echipă din pro
vincie care smulge Capitalei 
titlul national la handbal In T: 
s-a calificat — la scoruri astro
nomice — în semifinalele ..Cu
pei României". Cxîndu-si ca 
obiediv cucerirea pentru a pa
tra oară a prețiosului trofeu si. 
deosebit de important, si-a cu
cerit — dună un sir de sase 
victorii consecutive — dreptul 
de a participa la semifinalele 
„Cupei I.H.F." (performantă

care repetă realizările din 1979 
și 1981, cu deosebirea eă acum 
valoarea sa superioară 11 dâ 
dreptul la calificarea In finala 
competiției continentale). Luptă 
grea, cu obiective numeroase 
si mari, cu soli citări maxime 
pe o perioadă de timp îndelun
gată.

H.C. Minaur are datoria să 
reziste acestui tempo in care 
n-a mai concurat niciodată. 
Pericolul cel mai mare este a- 
cela de a... ameți in vîrtehil 
a ti tor succese. Izbînzile obți
nute. efect al unor mari efor
turi In pregătiri, pot sâ le dea 
jucătorilor senzația că nimic 
nu le mai poate sta in cale. (Li 
s-a mal lntimolat ta altora). 
Că pentru a rezista maratonu
lui se impune In primul rfnd 
odihna, cit mai prelungită, că 
antrenamentele ar putea să-i 
obosească, sâ le diminueze po
tențialul tocmai ta ora nece
sară. Firește.
talitate este 
naratoare de 
spectaculoase 
le. Jucătorii

un mare 
renunțări.

faptul că

care succes comportă 
cuantum de muncă, 
sacrificii chiar.

Poate părea bizar
intr-o perioadă de deplin avtnt 
al echipei de handbal a Mara
mureșului aducem ta discuție 
o problemă ușor pesimistă. O 
facem insă pentru că am sim
țit In atitudinea unora dintre 
sportivii băimăreni germenii u- 
nei astfel de atitudini, al unei 
nesemnificative — în aparentă 
— încercări de eludare a dis
ciplinei, de acreditare a necesi
tății relaxării prelungite dună 
fiecare etapă. Acum este folo
sitor să se analizeze carențele 
si să se stabilească reguli de 
nelncălcat să 
opinie colectivă 
tătii ordinii si 
săvirsite.

în „caruselul
amețește cel ce a plătit 
prețul muncii continue, la 
vel maxim, fiecare succes, 
ce este conștient de necesitatea
Întâmpinării fiecărui adversar 
cu seriozitate deplină, cel ce 
știe tă evite stările euforice si 
«â pornească imediat la drum 
cu credința că fiecare izbîndă 
este doar o etapă spre mai 
mult mai bine. Dorim ca H.C. 
Minaur să-si făurească o astfel 
de stare de spirit 
bucuria entuziaștilor 
maramureșeni, pentru 
handbalului nostru si
ultimă Instanță — pentru satis
facția deplină a acestor băieți 
de Ispravă, a antrenorilor lor.

se formeze o 
asupra necesi- 
disciplinei de-

vi eforiilor"

VIABILITATEA CENTRULUI OLIMPIC

eSmmm
noștri

• 1X FRUMOASA STAȚIUNE 
montană Stîna de Vale. în orga
nizarea A. S. „Tractorul- șl a 
Liceului industrial nr. 4 din Ora
dea. a avut loc întrecerea de 
sclii-fond a celor mal buni spor
tivi școlari de la C.S.Ș. Bihorul, 
liceele industriale nr. 4 și 5 din 
Oradea și „Samuil Micu- din Be- 
luș. întrecerile s-au desfășurat 
pe două grupe de virstă (băieți 
și fete), pe distanța de 10 km și, 
respectiv, 5 km. Cîștigătorl la 
grupa mare au fost Gheorghe 
Pantea (Liceul industrial nr. 4) 
șl Suzana Brlnzanele (Liceul lnd. 
nr. 5), iar la cea mică Adrian 
Mărculescu și Mariana Budău 
(ambii de la C.S.Ș. „Bihorul*).

ta LA FĂGĂRAȘ, in sala 
de cultură, peste 800 de specta
tori (succes de public neașteptat) 
au urmărit primul concurs de 
culturism (la 5 categorii) organi
zat din inițiativa A.S. Progresul 
EGCL Făgăraș. Elevul Ovidlu Ga- 
vrilă (Progresul), clasat pe locul 
trei anul trecut la campionatele 
naționale de juniori, a fost ve
deta reuniunii. Alțl evidențiațl : 
I. Pavel (Chimia Victoria), E. An- 
draș (St. roșu Bv.), I. Burdulea 
(Rapid Buc.), N. Duna („vete
ranul* concursului. In virstă de 
40 de ani !) șl I. Grancea. exce
lent la „impresia artistică", ambii 
de la A. S. Progresul EGCL.
• PE PIRTHLE de schi de la 

Piatra Fintînele s-au disputat noi 
întreceri rezervate elevilor școli
lor generale și liceelor din jude
țul Bistrița-Năsăud (băieți și 
fete), Întreceri dotate cu „Cupa 
speranțelor". în proba de 2 km, 
o frumoasă impresie a lăsat-o 
Savela Morar (Corn. Prundul B'r- 
găului). La 4 km, Ovidlu Vranău 
(Bistrița) și Felicia Moldovan 
(Com. Prundul Bîrgăului) au do
minat întrecerile.

PRIMA EDIȚIE a turneului 
individual masculin de maeștri 
la șah, dotat cu „Trofeul Mureș", 
In organizarea A. S. Armata Tg. 
Mureș, a adus la start numeroși 
concurenți din București, Timi
șoara, Tirgoviște, Rîmnlcu Vîl- 
cea și, evident, din Tg. Mureș. 
Primele trei locuri ale clasamen
tului general au fost ocupate de 
A. Kertesz (Medicina Electromo
tor Timișoara) 9,5 p (coeficient 
33.25), V. Georgescu (Universita
tea București) 9,5 p (28,75) și 
D. Bondoc (Voința Tîrgoviște) 
7.5 p. Concomitent, au avut loc 
și două turnee fulger, cu 18 șl, 
respectiv. 12 concurenți, care au 
revenit lui A. Kertesz.

Relatări de la I. GHIȘA. ▼. 
LAZAR, FL TOMA șl L PAUȘ.

o astfel de men- 
falhnentară. re
căderi la fel de 
ca <1 aacentaunl- 

de ta Minaur au 
datoria sâ înțeleasă dar eâ 
victoria ta aceste dificile bătă
lii poate fi obținută arandnd 
fără rabat fiind disciplinați 
respectînd eu strictețe normele 
vieții sportive. răsounzind 
prompt ta fiecare solicitare a 
clubului si a federației. dăruin- 
du-se total ta necondiționat bn- 
pHniril viselor pe eare ta 
le-au făcut ta care au aprins 
ta imaginația msneroaOor tar 
suporter!. Se vor feri astfel ta 
de vertile. vor înțelege eâ Se

nu 
cu 

nl- 
cel

Pentru 
suporteri 
progresul 
— nu In

Hristoche NAUM

S-a încheiat Festivalul șahului vllcean

PE PRIMUL LOC, MIRCEA PAVLOV
In «Utiucea CăUmănestî-Că- 

riulata. aproape MO de spor
tivi din tară ta de peste ho
tare ta-au hxbela'. Întrecerile 
din cadrul «title! a T-« a 
Festivalului sahlet vileean. Tita- 
neul international principal al 
Festivalului a revenit maeetro- 
hii international Mreea Pavlav 
(România) cu • A p din 11 par
tide. Printr-un adevărat tin
de forță. Pavlov a încheiat vic
torios. în ultima zi. întrerup
tele cu Omorian — Iugoslavia. 
Cr. Ionescu si T8r5k și a re
mizat cu P. Stefanov. CLASA-

ȘTIRI DIN JUDO
ta Intre 6 șl 10 februarie va 

avea ioc un puternic turneu 
internațional de judo la Tbi
lisi. La acest turneu vor par
ticipa și judoka români Gheor
ghe Dani (cat. superușoară), 
Iile Șerban (semiușoară), Geor
ge Ciuvăț (ușoară), Mircea 
Năftiei (semigrea) ta Mihai 
Cioe (grea).

• Săptămlna trecută, la Ulan 
Bator, s-au desfășurat Campio
natele internaționale de judo 
ale R-P. Mongole cu participa
rea unor sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.PJJ. Coreeană, 
R.D. Germană, Polonia, Unga
ria, România, Mongolia și 
U.R.S.S. Țara noastră a fost 
reprezentată de Silviu Lazăr 
(superușoară), clasat pe locul 
5. și de Liviu Cîmpeanu (se
mi mijlocie), care a 
cui 3.

ocupat lo-

• Etapa de zonă 
natului republican 
de copii, care urma 
fășoare Ia Năsăud,
24 martie a.c., va avea loc, la
aceleași date, la Bistrița.

a Campio- 
individual 

si ae des- 
între 22 și

MENT: 1. M. Favlov (Rotnâ- 
nl>) t.5 o. 1 L Annas (Româ- 
Bla) 8 d (care sbtiDe a doua 
■aiă de maestru international)._ ------ €

F. 
C.

X. G. KaUay (Uungaria) 8 p, 
S. Bira (România) 7 a. L 
Stefanov (România) M ■. 
Cr. Ionescu (România) iA 
L SL Pavlovici (Iagoslavia) 5.5 
p. în turneul international se
cundar (cu ELO international), 
locul I a fost ocupat de 
șan (Calculatorul Buc.), 
galitate de victorii (9) 
Isachlevicl (Politehnica 
C. Spulber (Vulcan Buc.) a 
ocupat locul 3. cu 8,5 p. iar 
Gertrude Baumstark (Electro
motor Timișoara) locul 4 eu 8 
p. Turneul pentru nota de ma
estru a revenit lui G. Călines- 
eu (Politehnica București).

Iată si câștigătorii celorlalte 
turnee: fete, categ. I. Dana 
Toma (C.S.Ș. — Voința Rm. 
Vilcea), băieți, categ. I. N. Po
pescu (Voința Craiova). fete, 
categ. a Iî-a, Veronica Molor 
(Electrica Pitești), băieți, categ. 
a II-a. L. Tuiicl (C.M.M.N. 
Baia Mare).

L Cri- 
la e- 

cu n. 
lași).

La sfîrșitul săptămînii trecu
te s-a disputat ce Datinoarul 
din Galati „Cupa F.R.P." 
patinai artistic, rezervată 
ranțelor si copiilor. 50 de 
patinatori din 8 asociații 
cluburi sportive au prefigurat 
o ierarhie pe plan 
„ultimului val", a 
mai tinăr, mai ușor 
si mai promițător. , ____
cintă. patinajul nostru artistic 
(avind in vedere că limitele de 
virstă ale concurentilor au fost 
de numai 8 și 13 ani).

„Cupa F.R.P." a fost prima 
competiție mare a sezonului si. 
în același timp, nrima desfă
șurată după apariția (inedită) 
în aria acestui sport a unui 
centru olimpic, care de 4 luni 
pregătește elemente dotate, de 
perspectivă, cooptate după o 
selecție științifică. Desigur. 4 
luni nu reprezintă o perioadă 
suficientă pentru progrese de
cisive într-o ramură sportivă, 
dar ea poate măsura eficienta 
unei asemenea acțiuni. mai 
ales cind o competiție cu ca
racter renublican oferă sufi
ciente criterii de comparație. 
Si Centrul olimpic ICEMENERG 
nu a scăpat prilejul să de
monstreze avantajele unor an
trenamente intensive. moder
ne. sub beneficiul unei eheti 
de calitate. Specialiștii pre- 
zenti la fata locului au apre
ciat. de altfel, in unanimitate, 
progresele înregistrate de că
tre toți echipierii Centrului o- 
limpic, fără excepție, sensibilul 
lor cistig pe planul acuratetii 
si al siguranței în patinaj.

în aceste condiții, dobîndirea 
trofeului si faptul că cea mai 
mare notă din concurs (4,4) a 
fost atribuită unei concurente 
de la C.O. ICEMENERG (Co- 
druta Moiseanu. invingătoarea 
de la copii I) reprezintă tot a- 
tttea argumente In sprijinul ce
lor afirmate. Ca să nu mai vor
bim de plusurile de calitate 
de-a dreptul spectaculoase se
sizate in două cazuri (Fabiola 
Vlșinoiu si Felix Sinitean). 
care s-au metamorfozat rapid, 
devenind din natinatorii rtin- 
eaci si molcomi de «nul tre
cut, eoncurenții dinamici, te
merari în atacarea unor sări
turi relativ pretențioase. din 
momentul de fată. (Simptoma
tic este, de fapt, „traseul* Fa- 
biolei Vișinoiu. de pe locul ...9 
in sezonul trecut, tot in ..Cupa 
F.R.P.". pe poziția I astăzi).

Si parcă tot în sprijinul a- 
firmatiilor noastre s-a înregis
trat. din păcate stagnarea u- 
nei fetite talentate si grațioase 
din Ploiești. Mălina Ion. se
lecționată la ..centru*. înscrisă 
initial si apoi retrasă. Din re
velația de anul trecut. Mălina 
n-a mai putut conta acum In 
lupta pentru podium, dovedin- 
du-se fără aplomb, depășită de 
dificultatea figurilor oe care le 
încerca. La pavăza... scuzei că 
..este un an de învățare a unui 
program nou", antrenoarea sa

la 
soe- 
mici 

si

national a 
tot ce are 
de modelat 
In oonse-

de la C.S. Ploiești -ne-a promis 
că „Mălina nu si-a spus încă 
ultimul cuvînt“. ceea ce ar 
trebui să se constituie într-un 
angajament, mica patinatoare 
fiind extrem de talentată si 
devotată, necesară deci, pati
najului nostru. A surprins. în 
6chimb. deosebit de plăcut, as
censiunea localnicei Raluca 
Duda, o anonimă pînă acum, 
în acest concurs detasîndu-se 
printr-o alunecare „curată" si 
un acut simt al mișcării.

REZULTATE : Speranțe, BĂ
IEȚI : 1. Radu Miron (C.S.M.
Cluj-Napoca) 2,0 puncte, 2. Gheor
ghe Chlper (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) 4,0 ; FETE : 1. Emesse
Toth (C.S.Ș. Miercurea Cluc) 4,1; 
2. Adela Teklesz (C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc) 6,2 ; 3. Cristina Dima 
(C.S.Ș. 2 Galați) 6,2. COPII II, 
B : 1. Sebastian Gheorghiu (C.O. 
ICEMENERG) 2.0 ; 2. Cătălin Fră- 
țilă (C.S.Ș. Timișoara) 5,6 ; ‘
Gabriel Bolocan '' “ 
NERG) 6,6 ; F : 1. 
noiu (C.O. ICEMENERG) 2.2 ; 
Crenguța “ '
București) 3,2 ; 3. Raluca Duda 
(C.S.Ș. 2 Galați) 6,2. ------- "
B : 1. Felix Sinitean (C.O. ICE
MENERG) 2.0 ; 2. Zsolt Kerekes 
(C.O. ICEMENERG) 4,0 î 3. Edu
ard Petzek (C.S.Ș. Timișoara) 
7.0, F : 1. Codruța Moiseanu
(C.O. ICEMENERG) 2,0 ;_ta. Ma
rina 
4.0 ;(C.S.Ș. Miercurea Ciuc).

ECHIPE : 1. C.O. ICEMENERG 
București 43 puncte, 2. C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc 23, 3. C.S.M. Cluj- 
Napoca 10.

3.
(A.S. ICEME- 
Fablola Vlșl- 

----------; *.* . 2.
Alecu (C.S.Ș. Triumf

COPII I,

BellU (C.O. ICEMENERG) 
3. Beatrix Kurceakovschl

ton CUPEN

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
(Urmare itn vag 1}

competi- 
cu toate 
au mal 
anilor — 
tinerilor

considerată favorita 
țlei de la București, 
că hocheiștll noștri 
reușit — de-a lungul 
victorii în compania 
jucători cehoslovaci.

Reprezentativa Franței este 
considerată ca una din revela
țiile acestui sezon. Mult rema
niată, cuprinzind rițiva jucă
tori tineri, ambițioși, precum 
și unii canadieni naturalizați, 
echipa țării care va organiza 
in martie a.c. întrecerile gru
pei C a campionatului mondial, 
la care — cum se știe — va

Prefața la activitatea rugbystică

în plină iarnă, rugbyul re
vine la ordinea zilei 1 O do
vadă — competiția de juniori 
organizată de Clubul sportiv 
școlar Triumf București, cu 
participarea a 4 formații. O 
competiție-fulger (meciuri de 
două reprize a rite 20 de mi
nute), dotată cu „Cupa Tri
umf", care s-a bucurat de o 
largă audiență a publicului ta 
mai ales de spectacole sporti
ve de bună calitate. Deci, o

promisiune pentru viitorul se
zon.

Cîștigători au fost tinerii 
rugbyști de la Steaua (4—0 cu 
Olimpia și 10—4 cu C.S.S. 
Triumf), urmați de cei de la 
C.S.S. Triumf (10—4 cu C.S.Ș. 
2). Pe locul 3 s-a clasat 
C.S.S. 2 (8—6 cu Olimpia). Și 
cîteva evidențieri : Dinulescu 
și Vătășelu (Steaua), Roșea 
(C.S.S. Triumf). Hie George și 
Sava (C.S.S. 2).

lua parte și reprezentativa 
României, a cîștigat turneul de 
la Budapesta cu rezultate din
tre cele mai bune : 8—1 cu 
Ungaria și Danemarca și 5—1 
cu Iugoslavia ! Cea de a treia 
formație oaspete 
nata Bulgariei, in 
de la an la an.

Cîteva cuvinte 
toril români. De 
ei se află la București (după 
terminarea turneului de la Ga
lați), unde, sub conducerea 
antrenorilor Eduard Pană și 
Ion Gheorghiu, se pregătesc 
intens. Formația de bază nu 
este mult schimbată față de 
aceea folosită în partidele dis
putate în toamnă : Huțan, Ne- 
tedu, Bartha — portari, Ioniță, 
Popescu, Justinian, Tureanu, 
E. Antal, I. Antal, Pogăceanti 
— fundași, Hălăucă, V. Huța- 
nu, Cazacu, Gereb, . Solyom, 
Pisăru, Chiriță, Gerczuly, Lu- 
caci, Bejan — atacanți. Lotul 
este mai larg, dar primii jucă
tori, pe posturi, sînt cei men
ționați, despre care medicul e- 
chipei, dr. C. Ionescu, ne spu- 

fizică 
,bătă-

este selecțio- 
mare progres

despre jucă- 
cîteva zile,

nea că au o condiție 
bună, fiind apți să dea 
lia" pentru primul loc.

Competiția începe azi, 
tinoarul „23 August", de 
14, cu jocurile FRANȚA — 
BULGARIA și ROMANIA — 
CEHOSLOVACIA (TINERET) 
și se va încheia joi. cind va 
avea loc partida România — 
Franța.

la pa
la ora

(Urm

într 
spun.
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destule r 
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PERFORMANȚE DE V
(Urmare lin oao D

întors eu cinci medalii olim
pice ! S-a subliniat totodată 
eă pe întregul ciclu olimpic 
1981—1984 sportivii clubului 
Olimpia au obținut un total 
de 110 medalii la cele mai 
mari competiții sportive Inter
naționale, dintre care 33 de 
aur, 36 de argint și 41 de 
bronz.

în spiritul unei analize te
meinice, conferința clubului 
n-a escamotat faptul că, de 
pildă, succesele de care amin
team au fost realizate in spe
cial de sportivii din secțiile de 
atletism, canotaj și haltere, a- 
preciindu-se că dacă s-ar fi 
muncit mai bine, mai respon
sabil. și sportivii din alte două 
secții olimpice — tir și caiac 
— ar fi putut să-și aducă o 
contribuție sporită la zestrea 
de medalii și de puncte, mai 
cu seamă la Jocurile Olimpice 
și la campionatele mondiale.

în cadrul conferinței s-a 
stabilit că „este momentul să 
facem analize la nivelul tutu
ror secțiilor, să le curățăm de 
balast, dacă există, să efectuăm 
cu exigență selecții de sportivi 
eu calități deosebite, iar an
trenorii acestor secții rămase 
in urmă să treacă neapărat de

FINALELE
e,DACIADEI“
LA SANIE

f Urmare din gag. 1)

REZULTATE TEHNICE, du
pă două manșe, seniori: 1. I. 
Apostol 1:40,47, 2. D. Comșa 
1:41,17, 3. L. Bălănescu (toți 
de la A.S.A. Brașov) 1:41,77; 
juniori: 1. I. Bălănică 1:45,41, 
2. C. Ungureanu 1:45,65. 3. G. 
Ghită (toți de la C.S.O. Sinaia) 
1:46,26; senioare; 1. Ljvia 
Gheorghită (A.S.A. Brașov) 
1:32,49. 2. Gabriela Ha ia (A.S.A. 
Brașov) 1:35.05, 3. Maria Maio- 
ru (Bucegi Sinaia) 1:34.20; ju
nioare: 1. Livia Gheorghită
1:32,49. 2. Lucretia Stefan (Glo
ria Bistrița) 1:42,91, 3. Daniela 
Dabija 1:44,19.

★

Programul de ce cîrtia din 
Sinaia este in continuare ur
mătorul: marți, manșa a IH-a 
si cele două manse din croba 
de dublu ; miercuri și joi, an
trenamente oficiale centru con
cursul internațional dotat cu 
„Cupa Bucegi" (concurentii din 
R.D.G. se află de ce acum in 
stațiune): sîmbătă si duminică. 
„Cupa Bucegi".

la stadiul 
xultate". 
rial secții 
pice, b 
călărie
ale căror 
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pective.
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LTATE NOTABILEI 
DIN CAPITALĂ' 

I
Antrenorii divizionari „A" la ora pregătirilor

te
nou

re. în proba băieților, Sorin 
Tirichiță a fost la o... palmă 
de record. In fine, remarcăm 
progresul sigur (promis de anul 
trecut) al „cangurului“ Daniel 
Ciobanu.

REZULTATE TEHNICE, BĂIEȚI; 
50 m, finala I : P. Stanciu (Stea
ua) 5,7, R. Ababel (IEFS) 5,8, 
C. Hăpălanu (IEFS) 5,8 ; finala 
a Il-a : C. Mărgău (Constr. A- 
rad) 5,7 ; 50 mg î L. Giurgian
(Dinamo) și I. Oltean (Știința 
C-ța) — ambii 6,4 —. record ega
lat (cronometraj manual) ; lun
gime : V. Dima (Steaua) 7,74 m, 
V. Costache (Metalul) 7,42 m ; 
triplusalt : D. Ciobanu (Dinamo) 
16,18 m, V. Dima 15,99 m ; înăl- _ _ -■ j24

2.24 
m, 

m ; 
4,80 
m ;

: E. Popescu (Steaua) 
C-tdn Militaru (Steaua) 
S. Stafiuc (Steaua) 2,10 

Ad. Proteasa (Rapid) 2,10 
prăjină : D. Ganea (Steaua) 
m, R. Eneseu (Steaua) 4,60 
greutate : S. Tirichiță (Metalul) 
18,03 m. m Andrușcă (CSM Su
ceava) 16,97 m ; FETE, 50 m : 
Natalia Caraiosifoglu (Rapid) 6,2, 
Otllia Grecescu (Steaua) 6,3, Doi
na Volnea (Steaua) 6,3, Doina 
Jlnga (Rapid) 6.3 ; 50 mg î Li
liana Năstase (CSU Galați) 6,3, 
Coculeana Oltean (Știința C-ța) 
6,9 ; lungime : Glna Ghloroale 
(Steaua) 6,14 m, Năstase 6,13 m ; 
înălțime î Nlcullna Vasil e (Dina
mo) 1,80 m. Cristiana Ivașeu 
(IEFS) șl Liliana Năstase — am
bele 1,70 m ; greutate ; Mlhaela 
Loghin (Steaua) 19,16 m, Simona 
Andrușcă (IEFS) 17,60 m. Li via 
Simon (CSM Craiova) 17,42 m. 
Mariana Ionescu-Lengyeî (CSM 
Craiova) 17,04 m.

Rezultatele „zonei- juniorilor n 
— în numărul nostru de mflne.

Andi V ILARA

OT MAI RIDICATA
r» noastră. Este • problemă 
de mare răspundere și pentru 
aceasta sportivii șl antrenorii 
lor trebuie să se pregătească 
continuu 
vedere".

Avem 
așa cum 
baterile 
responsabilitate, 
ales al clubului, antrenării gi 
sportivii de la „Olimpia* vor 
arunca In .ogorul muncii* noi 
semințe, de o calitate și mal 
bună, care alături de cele ce 
au încolțit și rodit pini acum 
vor spori buchetul marilor 
performanțe sportive, că locul 
fruntaș pe care l-au cucerit, cu 
trudă și perseverență, între 
marile unități sportive ale ță
rii. va fi menținut.

Ca președinte al Consiliului 
clubului sportiv Olimpia a fost 
reales tovarășul Aurel Dobincă.

din toate punctele de

deci convingerea că, 
s-a manifestat in dez- 
eonferinței spiritul de 

Consiliul nou

MASCULIN DE VOLE!
calitate. De această dată, din 
păcate, așa ceva a rămas doar 
ta stadiul de... speranță și atlt. 
Accidentările (Eneseu, Slaba 
și chiar Căta-Chițiga) sînt mo
tive obiective, dar ele nu pot 
suplini total evoluția uneori 
foarte slabă a unui mecanism 
care altădată dădea un ran
dament superior. Doar ta setu
rile doi 
venii au 
poate și 
crezut că 
de cit f^ze de volei mai aproa
pe de nivelul Diviziei .A*; 
ta rest, un meci anost, cu 
multe greșeli de serviciu (di- 
namoviștii — 12, brașovenii
10), preluări de nefolosit pen
tru construirea unui atac, blo
caje imperfecte etc. R. Far- 
muș și V. Ionescu au 
bine o partidă puțin 
culoasă.

Programul zilei a 
(marți) este următorul 
ora 9.30) : Steaua 
Explorări 
vcrsitatea — Elcond.

și trei, dnd brașo- 
realizat mal mult — 
pentru faptul că au 
pot — au existat dt

condus 
specta-

treia 
(de la 

Tractorul, 
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Mihail VESA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Iosif Cavai „JIUL VA AVEA
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In 1984, alergările de trap au 
avut o organizare mal reușită de- 
cît în anul precedent, probele de 
calificare ale trăpașilor avind mal 
puține neajunsuri, iar handicapu
rile fiind mai echilibrate, ceea ce 
a dus la dispute Interesante, 
multe dintre ele terminate „la fo
tografie”. Totuși, au existat șl 
excepții, In unele curse învingăto
rii puțind fi anticipați cu ușu
rință de publicul spectator. Pro
gresul realizat de handlcapeuri II 
așteptăm confirmat ta 1985, cînd 
credem că nu vor mal exista ast-

OBȚINEREA FORMEI SPORFIIE,
DAR ȘI MENEA ÎN PERSPECEIVA

ALTĂ FATĂ a
în alegerea celui care aă 

vorbească ,Ja obiect* despre 
Jiul în cele trei ipostaze „tre- 
cui-prezent-viitor* nu a tre
buit să căutăm prea mult, Io
sif Caval fiind cel mai ni
merit. Numai dacă ne gindirr 
la inedita sa postară din fina
lul turului, dnd a fost .uns' 
antrenor principal, deci a ur
cat o treaptă pe... banca con
ducerii tehnice, pe care de fapt 
nu a stat mal deloc, minutele 
primei părți a campionatului 
petredndu-le între buturi.

— Cînd s-a tras linia de 
lanț a turului, Iosif Cavai, 

al Jiului

IN RETUR"

ultimul apărător 
devenit— primul 
situația echipei.

— Cam așa au

_ __ _ al
răspunzător de

Sarcinile perioadei pregătitoare 
sînt, în general, cunoscute de an
trenorii echipelor din Diviziile 
„A“ și „B“, care, în aceste săp- 
tănaîni, încheie un ciclu deosebit 
de Important pentru întreaga e- 
voluție a elevilor lor în sezonul 
competitions 1 1985. In principiu, 
în săptămînile acestea de acumu
lări antrenorii urmăresc același 
țel și anume de a prezenta e- 
chlpele într-o formă cit mal bună 
la startul noii 
ta este drumul

După opinia 
ceastă perioadă 
zinte mult mai 
șl săptămînile șl lunile care vin, 
deci întreaga perioadă competi- 
țională. Considerăm că, așa cum 
a rezultat șl din analiza efec
tuată de F.R.F., nivelul de pre
gătire (fizică șl tehnică indivi
duală) al jucătorilor a fost va
lorificat în bună măsură anul 
trecut, acest lucru avînd ca ur
mare si realizarea unor jocuri de 
apreciabil nivel tehnic. Dar nu 
trebuie să ne mulțumim 
în noul sezon trebuie 
mal mult decît în cel 
Adică, atlnglndu-se 
potențialul ~ anului 
trecut, să se obțină 
o nouă calitate sub 
toate aspectele pregătirii.

Iată de ce trebuie să reamintim 
tuturor tehnicienilor obligația de 
a continua, eu toată convingerea, 
munca de pregătire. Realitatea a 
demonstra* dt de greșită este 1- 
deea de a considera că, • dată 
eu încheierea perioadei pregăti
toare. i-a realizat totul în a- 
eeastă privință. Procesul de îm-

,.stagiuni**. Aces- 
obișnuit.
noastră, însă, a- 
trebuie să repre- 
mult. La fel ca

cu atlt. 
realizat 
trecut.

că pentru îmbunătățirea vitezei,' 
Weisenbacher pentru viteză și 
detentă, Soare, de asemenea, 
pentru viteză și detentă ; Muznai 
șl Barba nu dispun de suficientă 
forță și detentă. Să deducem de 
aici că fiecare antrenor are in 
lotul său sportivi ale căror de
ficiențe în pregătirea fizică indi
viduală nu se pot „șterge peste 
noapte*, numai in săptămînile de 
antrenamente de iarnă. Ele. ca 
șl lacunele din pregătirea teh
nică individuală, aflate la origi
nea multor eșecuri din competi
țiile interne șl Internaționale, nu 
trebuie să treacă pe planul se
cundar o dată cu startul sezonu
lui de Întreceri, ci, dimpotrivă, 
să rămînă mereu în centrul a- 
tenției tehnicienilor. Cu alte cu
vinte, munca de pregătire nu 
încetează nici un moment !

Aceleași considerații sînt vala
bile și pentru pregătirea tactică 
colectivă, un capitol important, 
de rafinament profesional, in 
care capacitatea antrenorului se 
verifică in cel mai Înalt grad. 
Multe dintre 
(Dinamo,

/

pot

ȘTIRI • MECIURI

»»

II*-

CAVALERII FLUIERULUI"

Jiul

este 
noul

favorabilă și constructivă 
economia echipei.

— Apropo. pregătește 
vreo surpriză tactică ?

— Tot ce vă pot spune 
că din primele discuții cu
antrenor am înțeles că dorește 
o revanșă la revenirea sa pe 
prima scenă, revanșă pe care 
11 noi jucătorii l-am asigurat 
că o vizăm, din punctul nostru 
de vedere, pentru că din tar 
am rămas cu destule datorii.

— Sună ea un obiectiv—
— Da. acesta este curtatul de 

ordine, acum, ta preajma star
tului de primăvară, 
pe care-1 dorim cu 
iar ta continuare să 
teva trepte. Nu va i 
ușor. Băieții au mal 
cu un an. Au mal adăugat ceva 
experiență, s-au călit din greu
tăți. Uneori sînt si ele bune. 
Indirect o să vă răspund la

Un start 
dreptul, 

urcăm el
fi desigur 

l crescut

Apropierea startului competitio
ns! 11 face și pe arbitri să trea
că la pregătirile Impuse de o- 
Mectlvele noii „stagiuni*, adt de 
importantă atlt prin prisma echi
librului luptei din campionate, 
ett și — mai ales — prin obliga
ția de a asigura, prin Jocuri des
fășurate perfect regulamentar, 
integritatea corporală a eompo- 
nențllor lotului reprezentativ ta 
vederea obținerii unei bune for
me sportive.

Așa fiind, Colegiul central al 
arbitrilor va desfășura, taceptad 
de slmbătă » februarie, un vast 
program de instruire cu arbitrii 
divizionari „A*, „B* și „C*. în
ceputul n vor face eomponențil 
lotului divizionar „A", care se 
vor reuni ta zilele de I șl U fe
bruarie la București. In bogatul 
program, pus Ia punct și pregă
tit de cel mal competenți mem
bri al Colegiului central, găsim 
atlt cunoscutele probe fizice, pe 
care „cavalerii fluierului* le treo 
ta flecare an, cit șl o serie de 
referate, informări și teste teore
tice menite să completeze pregă
tirea conducătorilor jocurilor din 
primul eșalon al fotbalului nos-

ORGANIZAREA ALERGĂRILOR
fel de situații. Mal solicitam han- 
dicapeurilor ca in premiile cla
sice să se respecte valoarea șl 
clasa unor trăpași.

Progrese au realizat șl arbitrii, 
dar credem că regulamentul .al
cătuit pentru buna desfășurare a 
curselor are încă racile, mai alea 
in ceea ce-i privește pe caii de 
2 ani, care nu au o pregătire su
ficientă. iar dnd sînt solicitați 
peste posibilități galopează cu u- 
șurtnță șl astfel intră ta perfor
manță contradictorie. Descalifica
rea cailor pentru diverse abateri 
de Ia regulament (mersul bues-

IN PROGRES
tru, galop prelungit, mers nere
gulat) trebuie aplicată unitar și 
nu lăsată la libera apreciere a 
arbitrilor. De asemenea, descali
ficarea cailor pe linia de sosire 
ar trebui confirmată prin fotogra
fie. Sosirile vor trebui fotogra
fiate atunci cînd sînt foarte 
strînse șl nu cum s-a procedat 
cu sosirea dintre Trudin șl Da
niela, cînd s-a dat un rezultat 
neconform cu realitatea.

Pentru anul 1985, tuturor aces
tor tehnicieni devotați alergărilor 
de cal le dorim mult succes !

A. MOSCU

echipele noastre 
Steaua, Sportul stu

dențesc, Universita
tea Craiova, A.S.A. 
Tg. Mureș) au mar
cat, în turul cam- 

reușite — subliniate 
în această direcție ; 

1 cu seamă cele din
plonatulul.
la 
altele, 
plutonul 
au vădit 
înseamnă 
întrecerii 
au de ____ _
îmbunătățirii pregătirii 
Confruntările internaționale 
monstrează că există încă multe 
lacune atunci cînd se produc a- 
aemenea examene la cel mal 
înalt nivel. Or. a adăuga noi 
elemente, a moderniza în conti
nuare jocul presupune, de ase
menea. o permanentă muncă de 
perfecționare care nu poate ad
mite momente de pauză, de ne
glijare.

O asemenea atitudine asigură o 
muncă de perspectivă, o anga
jare pe o mult mai lungă dis
tanță a activității de perfecțio
nare (individuală și colectivă) a 
formațiilor noastre din eșalonul 
performanței. Iată o obligație 
care apare ca prioritară în im
portantul sezon al calificărilor 
pentru turneul final al C.M. din 
Mexic.

vreme 
mal 

codaș al clasamentului, 
serioase deficiențe. Nu 

însă că fruntașele 
au terminat tot ce 
făcut în privința 

tactice I 
de-

CORNEL DRĂGUȘIN 
antrenor federal

• TURNEU INTERNATIONAL 
LA ORADEA. tB zilele de « șl 
M februarie va avea Joc la Ora-

• TESTELE FIZICE DE CON
TROL. Jucă-.crtl celor U echipe 
de Dtrtzu -A* aasțta. ta aceste 
xCe. testele brice de control, 
.examen- obligatoriu pentru ot>- 
ttneres dreptuh-r. de Joc ta reto
rta —T’' ' Astfel. pînă
M I februarie testele vor avea 
toe ta eta- iocaiitâtl : București.

IN PREAJMA STARTULUI
tru. Dintre acestea, notăm infor
marea prtvtad arbitrajele din 
tarul campionatului 1J64'*S, tm 
prilej de a «e analiza, cu nece
sar rpirtt autocritic, modul cum 
•-au comportat arbitrii ta prima 
Jumătate a campionatului Divi
ziei Analiza amănunțită a
testelor teoretice, date la cursul 
de perfecționare din august 1M4, 
va permite lectorilor cursului aă 
insiste asupra acelor prevederi 
ale regulamentului. care, din 
modul cum stat interpretate ta 
lucrările eursanților. prezintă ne
clarități. Și pentru ca atenția »- 
supra perfectei interpretări a 
regulamentului să fie permanen
tă. arbitrii cel mal buni al țării 
vor da noi teste teoretice. Instru
irea lor se va completa cu ve
rificarea cunoștințelor privind 
regulamentul de organizare a ac
tivității fotbalistice. verificarea 
cunoașterii completării unul ra
port de joc F.I.F.A. (avlnd In 
vedere că în grupul arbitrilor de 
„A* se află șl cel care alcătu
iesc corpul de arbitri interna
ționali) etc.

Pentru arbitrii de „B* șl „C*, 
Instruirea se va ține, pe centre, 
in zilele de 15—17 februarie după 
cum urmează : la București ar
bitrii din județele Călărași, Pra
hova, Teleorman, Dîmbovița, 
Giurgiu și municipiul București; 
la Craiova, județele Dolj, Argeș, 
Gorj, Caraș-Severin, Olt, Mehe
dinți, Vîlcea ; la Sibiu, Județele 
Sibiu, Cluj, Alba, Hunedoara, 
Mureș, Covasna. Brașov ; la Satu 
Mare, județele Satu Mare, Mara
mureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, 
Bihor, Arad șl Timiș ; la Galați, 
județele Galați, Vrancea, Brăila, 
Tulcea, Constanța, Buzău șl Ia
lomița ; la Bacău, Județele Vas
lui, Botoșani, Suceava, Neamț, 
Iași, Bacău șl Harghita. La toate 
aceste instruiri vor fi prezenți 
reprezentanți ai F.R.F., Colegiului 
central de arbitri șl al Comisiei 
de competiții.

AMICALE • ȘTIRI
Pitești, Bacău, Hunedoara ș! Ora
dea.
• A AP ABUT BULETINUL IN

FORMATIV NK. U. Editat de 
F. B. Fotbal, de curtad a apărut 
Buletinul informativ nr. 12, care 
coprinde clasamentele turului 
campionatelor de Divizia „A*. 
„B-, „C* și Juniori republicani 
L programul desfășurării returu
lui din Diviziile „A-, ,,B“, „C- 
și Juniori etc.
• METALUL BOCȘA — JIUL 

PETROȘANI 1—4 (1—1). Au mar
cat : BăluțA (min. 5 și 65) șl 
Varga (min 45 șl S0) pentru În
vingători. respectiv Tolpeș (min. 
22). Jiul a prezentat formația 5 
Cavai — V. Popa. M. Popa, Vi
zitiu. P. Crigore — Szecheli. 
Stoineseu. Varga — Găman, Să- 
iăjan. BMutâ. Au mai jucat: 
Homan. Tufan. Florescu, Stana, 
Lasconi și P. Căita. (T. ȚABA- 
NU — eoresp.)
• AVTNTUL REGHIN — „U*

CLUJ-NAPOCA 1—1 (1—0). An
înscris : Hajnal (min. 22) pentru 
gazde și Pop (min. 61) pentru 
ctajenL (L. MAIOR — eoresp.)

LOTO-PROMOSPORT INFORMEAZĂ
• Informăm participant!! cane 

tacă nu și-au procurat bilete 
pentru tragerea obișnuită PRO- 
NOEXPRES de milne, miercuri 6 
februarie a.c„ că NUMAI AS
TĂZI ișl mal pot Juca numerele 
alese.
• A început vlnzarea biletelor 

și pentru tragerea LOTO 2 ea 
se va desfășura duminică 10 fe
bruarie. prilej pentru participan
ta care îndrăgesc acest sistem 
de joc de a obține alte noi câști
guri ta autoturisme „Dacia 1300* 
și importante sume de bani. Bi
letul de participare costă numai 
ÎS lei și poate fi completat cu o 
variantă achitată sută la sută sau 
cu patru variante achitate în co
tă de 25 la sută. Indiferent de 
cota Jucată, flecare bilet are 
drept de participare și de cîștl- 
guri la toate cele trei extrageri 
a cite patru numere, care Însu
mează 12 numere din 75.
• Pentru jucătorii sistemului 

LOZ IN PLIC, Informăm că ta 
aceste zile, in afara seriilor obiș
nuite, se află in vînzare și LO
ZUL MARILOR CIȘTIGURI. emi
siune specială limitată, a cărei 
atracție o constituie atribuirea 
de autoturisme „DACIA 1300“ și 
„OLTCIT SPECIAL* pe lingă cîș- 
tlgurile în bani, oferite din fon
dul special al administrației.
• CtSTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 30 IANUA
RIE : cat. 1 : 2 variante 25% — 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei); cat. 2 : 6 variante 100% a 
7.472 lei șl 11 variante 25% a
I. 868 lei; cat. 3 : 33.25 variante a 
L959 lei; cat. 4 : 138,75 a- 470 lei; 
cat. 5 : 397,25 a 154 lei; cat. 6 :
II. 082.75 a 40 lei; cat. 7 : 410,75 a 
200 lei: cat. 8 : 5.797,50 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 133.030 
lei.Autoturismele „Dacia 1300" au 
fost obținute de Gonczi Ștefan 
șl Iencia Dumitru, ambii diB 
Oradea.



IMEDl ZONAL
DE ȘAH DE IA PRADA

Mihci Sobă a luat un start bun
FRAGA, 4. S-a dat „startul* 

într-unul din turneele zonale 
de șah, în cadrul unei noi 
ediții a campionatului mondial 
individual masculin. La între
ceri participă șahiști din cele 
cinci state incluse în zona a 
IlI-a europeană a F.I.D.E., a- 
nume Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonul, România și Ungaria. 
Tragerea la sorți, premergă
toare primei runde, a dat ur
mătoarea ordine pe tabela de 
concurs : 1. E. Pranstetter, 2. 
K. Mokry, 3. I. Farago, 4. A. 
Adorjan, 5. K. Gheorghiev, 6. 
M. Ghindă, 7. M. Șubă, 8. W. 
Schmidt, 9. I. Grigorov, 10. J. 
Pinter, 11. V. Jansa, 12 L. 
Ftacnik, 13. K. Sznapik, 14. E. 
Ermenkov, 15. P. Stempin, 16. 
D. Doncev, 17. Fl. Gheorghiu, 
18. L. Csom.

în runda întîia. doi dintre 
reprezentanții țării noastre au 
obținut remize, Șubă (cu al
bele) încheind ,a egalitate cu 
cehoslovacul Ftacnik, iar Ghin
dă cu polonezul Sznapik. în 
schimb, Gheorghiu, deși înce
puse bine partida cu cehoslo
vacul Mokry, a continuat in
exact, fiind învins de acesta. 
Remize au fost partidele Pran
stetter — Csom, Farago — 
Doncev, Adorjan — Stempin, 
Gheorghiev — Ermenkov și 
Schmidt — Jansa. Grigorov a 
cîștigat la Pinter.

Numai două intîlnirl decise 
și în a doua rundă, Cubă cîști- 
gînd în fața lui Sznapik, după 
o frumoasă partidă de atac, 
iar Pranstetter la Mokry, 
Restul partidelor, remize : 
Csom — Pinter, Gheorghiu — 
Farago, Doncev — Adorjan, 
Stempin — Gheorghiev, Er
menkov — Ghindă, Ftacnik — 
Schmidt. Și o întreruptă: 
Jansa — Grigorov.

Conduc in clasament M. Șubă 
(România) și F. Pranstetter 
(Cehoslovacia), fiecare cu cite 
1,5 p.

*
ATENA, 4 (Agerpres). — 

După 9 runde, în turneul zonal 
de șah de la Kavala (Grecia) 
conduce marele maestru iu
goslav Cebald.

în runda a 9-a, Onei a cîș
tigat la Skalkotas, iar partidele 
Nikolicl — Velimirovici, Borg 
— Cebalo și Marianovici — 
Skembris s-au terminat re
miză.

I

HANDBALISTELE NOASTRE PARTICIPĂ

ERIKA HESS DOMINĂ SLALOMUL Șl ClȘTIGĂ 
COMBINATA LA C.M. OE SCHI

BORMIO, 4. Proba de cobo- 
rire, de joia trecută, din ca
drul „mondialelor" de schi, n-a 
fost in măsură să asigure a- 
vansul decisiv pentru stabili
rea medaliatelor la combina
ta feminină, astfel că, așa cum 
anticipam, slalomul special de 
luni a bulversat, pur și sim
plu, ordinea inițială, dind ciș- 
tig de cauză elvețiencei Erika 
Hess (ciștigătoaxea „combina
tei" și în 1983, la Schladming, 
în Austria), in fotografie, care 
a dominat cu autoritate în cele 
două manșe. Este adevărat că 
succesul i-a fost facilitat și 
de evoluția modestă a compa

trioatei sale Maria Walliser 
(locul I după coborire, dar lo

cul 22 la slalom cu 1:43,37). 
Iată, mai întii, rezultatele de 
la slalom : 1. Erika Hess (El
veția) 1:30,79 (45,19+45,60), 2.
Ursula Konzert (Liechtenstein) 
1:32,40 (46.31+46,09), 3. Tamar3 
McKinney (SUA) 1:32,SO (46,41+ 
46,39), 4. Helene Barbier (Fran
ța) 1:33,77, 5. Sylvia Eder (Aus
tria) 1:34,17, 6. Maigorzata
Tlalka (Polonia) 1:34,43 etc.

în urma adiționărilor obiș
nuite, pe podiumul de onoare, 
la combinată, au urcat : 1.
Erika Hess 18,72 p, 2. Sylvia 
Eder 34,42 p, 3. Tamara McKi
nney 44,45, 4. Brigitte Oertli
(Elveția) 50,36 p, 5. Helen Bar
bier 52,16 p... 21. Maria Walli- 
sscr 145,23 p.

fost gazdă la 
,,Coliseum"-ul

Pînă acum doar un singur stadion din lume a 
două ediții ale Jocurilor Olimpice. Acesta este .. 
din Los Angeles, care a adăpostit J.O. din 1932 și 1984. Pentru 
evenimentul olimpic al anului trecut, marelui stadion i s-au 
făcut cîteva retușuri importante pentru a-l întineri fi a-l mo
derniza, intre care a fost „turnată" o pistă nouă din plastic cu 
opt culoare. întrecerile atletice de anul trecut s-au ridicat la 
un înalt nivel, iar pentru sportul romănesc stadionul „Coliseum" 
rămîne de neuitat prin cele trei victorii realizate de Doina Me- 
linte, Mariclca Puică și Anlșoara Stanciu, prin celelalte șapte 
medalii de argint șt bronz, care au completat cel mai frumos 
bilanț românesc, tntr-o competiție olimpici.

Deoarece acest stadion este folosit și de echipa de fotbal ame
rican Raiders, care are un număr foarte mare de simpatizanți, 
s-a constatat că tribunele slnt prea mici pentru toți cel care ar 
dori sd vină la jocurile fotbaliștilor. Tribunele nu pot fi, insă, 
supradimensionate In înălțime, dar ele ar putea fi totuși lăr
gite... sacriflclndu-se pista de atletism. Din momentul in care 
administrația „Coliseum"-ului a făcut publică această intenție, 
a început, pur și simplu, un adevărat război cu Federația ame
ricană de atletism, care, bineînțeles, dorește sd mențină pista 
pentru concursuri. In acest scop, a și programat la 7 iunie, pe 
„Coliseum", o mare competiție internațională la care a invitai 
vedete ale sportului atletic din mai multe țări ale lumii. In 
intenția forului atletic american este, de asemenea, organizarea 
pe acest stadion, dtn Lo» Angeles, a campionatelor mondiale 
din 1989 șt 1991.

Sîntem curioși si vedem dacă aceste argumente vor avea 
puterea să mențină „Coliseum"-ul așa cum a fost la „ora 
olimpică".

I

Romeo VILARA J
TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ATLETISM • Curse pe 10 000 
m la Miami cîștlgate de kenya- 
nul Kigen 28:38 șl de canadlanca 
Lyn Williams 32:34. (2. Grete
Waltz — Norvegia 32:44). • Con
curs în sală la Toronto : 50 y : 
Emmit King (S.U.A.) 5,35 : 50 yg : 
Stephanie Hightower (S.U.A.) 
6,50 ; 800 m : Lisa Amsder (Cana
da) 2:09,56. • Maraton la Auck
land (Noua zeelandă) : Jeff 
Wells 2.16:43, Graham Macky (N. 
Zeelandă) 2.17:04. La femei 5 
Kerstl Jakobsen (Danemarca) 
2.37:12. • Competiție de sală ta 
R.F.G., la Sindelfingen s 200 m : 
Lattany (S.U.A.) 21,54 : 1 000 m 5 
Mayer (Elveția) 2:21,13 ; 1 000 m: 
Wessinhage (R.F.G.) 5:02,20 ; fe
mei : 60 m : Edith Oker (BJ.O.) 
7,39 ; 1 ooo m : Ivana Valderova 
(Cehoslovacia) 2:43,47 j lungime: 
Sabine Everts (R.F.G.) 0.32 m.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
14 ore de la Daytona Beach

(S.UJL.) a fost dștlgată de echi
pajul Bob WoUek-Aj Foyt 
(S.U.A., Franța) pe .,Porsche 
962*, care a realizat o medie o- 
rară de 167,59 km pe traseul <te 
4 026 km.

BOX • La Atlantic City, echi
pa S.U.A. a tatamt reprezenta
tiva irlandei, pe care a tatrecu- 
t-o cu 7—4.

CICLISM • Campionate națio
nale de clclocros : ta Luxemburg 
a cîștigat Claude Mlchely. Iar ta 
Italia Ottavio Peccagnella.

HANDBAL • Med amical 
masculin, la Copenhaga : Dane
marca — UJt.S.3. 19—11 O—2) 
• Intr-un joc restant din „Cupa 
Federației : Zrenjanta (Iugosla
via) — Zaporoje (U.R.SA.) 32—0 
(ta tur 15—33). • Turneul dta 
Franța a fost cîștigat de Ceho
slovacia 15 p. urmată de Ungaria 
13 p. Islanda 11 p, Franța A 11 
p. Israel 7 p șl Franța B i p. ta

® Campionul european la 
patinaj artistic, sovieticul A- 
leksandr Fadeev, accidentîn- 
du-se la campionatele unio
nale, nu-și poate apăra titlul 
Ia C.E. care au loc zilele aces
tea la Goteborg • Cursa de 
schi fond „24 de ore" la Pin- 
zolo, in Italia, a fost cîștigată 
de finlandezul Teuvo Rantanen 
care a parcurs 374,4 km. A fost 
urmat de Horst Widerhom 
(R.F.G.) 320 km și Franco Co
ma! (Italia) 300 km • După 
concursul de sanie de la 
Hammarstrand (Norvegia) si
tuația în „Cupa Mondială" : 
bărbați : L Huber (Italia) 84 p, 
2. Prock (Austria) 81 p ; du
blu : Raffl, Huber (Italia) 37 p, 
2. Fluckinger, Wilhelmer (Aus
tria) 34 p ; femei : Annefried 
Gullner (Austria) 37 p, 2. Ma
ria Rainer (Italia) 29 p • Cam
pioni ai S.U.A. la patinaj ar
tistic : Brian Boitano (21 ani) 
la bărbați și Tiffany Chin (17 
ani — locul IV la J. O. Sara
jevo) la femei, In întrecerile de 
la Kansas City.

LA TURNEUL
Reprezentativa feminină de 

handbal a României a pleeat 
ieri in Cehoslovacia pentru a 
participa, de azi pînă sîmbătă, 
la tradiționalul turneu interna
țional de la Cheb. Formația, 
pregătită și condusă de antre
norul Eugen Bartha, este alcă
tuită din handbalistele Ionică, 
Bloj, Vasiica, Marian, Călin, 
Oacă, Laszlo, Lunca, Covaliuc, 
Avădanei, Moszi, Ștefanovici. 
Tache, Cosma, Ciubotaru și 
Neică.

Echipa României face parte 
din grupa B, alături de repre
zentativele R.D. Germane, Iu-

DE LA CHEB
goslavici și Cehoslovaciei B. 
In grupa A vor evolua selec
ționatele Cehoslovaciei. Unga
riei, R.F. Germania și Dane
marcei. învingătoarele din oale 
două grupe își vor disputa fi
nala.

ACTUALITATEA ÎN TENIS
Lippstadt (R.F.G.). în finala 

probei de dublu : Carlsson,
Svensson (Suedia) — Dlrzu, 
Ad. Marcu (România) 6—4, 6—3, 
6—4 ; la simplu : Carlsson — 
Zipf (R.F.G.) 7—6, 6—3.

SUCCESE ALE LUPTĂTORIEOB 
ÎN TURNEUL DIN U.R.S.S.

MOSCOVA, 4 (Agerpres). — 
în cadrul concursului Interna
țional de lupte greco-romane 
„Memorialul Ivan Podubnii", de 
la Leningrad, sportivul român 
Ioan Grig or aș s-a clasat pe 
locul 2 la categoria +100 kg. 
NTeolae Onieă (48 kg) și Iu
lian Mavlea (68 kg) s-au si
tuat pe locul 3 la categoriile 
respective.

Memphis (S.U.A.). Turneul 
din cadrul „Marelui Premiu- 
Nabisco" a fost cîștigat de sue
dezul Ștefan Edberg, care a 
dispus cu 6—1, 6—0 de fran
cezul Yannick Noah.

Marco Island (S.U.A.). Fi
nala competiției feminine s 
Bonnie Gadusek — Pam Ca
sale 6—3, 6—4. La dublu : 
Kathy Jordan, Liz Smylie — 
Gadusek, Cam ilDe Ben jiamin 
6—3, 6—3.

Douai (Franța). Damir He
retic (R.F.G.) a cîștigat tur
neul din localitate dispunînd 
de francezul Loic Courteau cu 
6—3, 6—4.

ELMUHDIAL
^«©86

Preliminariile zonei europene

Crupa I:

ECHIPA ALBANIEI -
PERFORMERA
PRIMELOR ÎNTlLNIRI

g Jucătorul albanez Bimo îl deposedează de > 
$ balon pe vest-germanul Strack (/azd din me- > 

ciul Albania — R.F.G. 1—2, disputat in pre- 
liminariile campionatului european)

£ Telefoto : A.P. — AGERPRES
rț in grupa I a zonei europene a prelimi nariilor campionatului mondial, echipa clasată
M primul loc se va califica direct pentru turneul final. Formația de pe poziția 

secunda va susține un med de baraj (tur-retur) cu ocupanta locului al doilea din grupa 
a 5-a (din care fac parte selecționatele Ungariei, Austriei, Olandei și Ciprului).
în această grupă, cele mai 

mari surprize de pînă acum 
au fost produse de reprezen
tativa Albaniei (2—2 cu echi
pa Poloniei, în deplasare, șl 
2—0 cu aceea a Belgiei, la 
Tirana). Performanțele albane
zilor sînt explicate astfel de 
antrenorul R. Rell : ,Am a- 
doptat un stil de joc ofensiv, 
pe care-1 vom menține, In al 
doilea rînd, am promovat • 
serie de jucători din echipa 
de tineret, care au avut o 
comportare foarte bună tn 
preliminariile C.E. Este vorba 
de Ocalli, Josa și Demollari, 
dar mai avem și alți tineri, 
cu frumoase perspective**.

Echipa Poloniei, prezentă 
în turneul final al C.M. din 
Spania, antrenată acum de 
Antoni Piechnyczek, a avut 
în ultima vreme unele dificul
tăți în alcătuirea „unsprezece- 
lui“ de bază. Buncol — cel 
mal bun jucător polonez ta 
1983 — nu s-a mal ridicat la 
înălțimea așteptărilor, Boniek, 
acum la Juventus Torino, nu

• TELEX • TELEX
ultima zl: Cehoslovacia — Islan
da IT—IS, Israel — Franța B 
21—1», Ungaria — Franța A 2S—13.

INOT • La Aachen, ta bazin 
de 25 m, Michael Gross GLF.GJ 
a îmbunătățit recordul mondial 
indoor la 400 m liber eu timpul 
de 3:42,40. Vechiul record (de 
3:42,80) 11 aparținea de la I de
cembrie 1984.

SCRIMA • „Cupa de Beau
mont* la floretă temei, desfășu
rat* la Londra, a fost cîștigat* 
de franțuzoaica Laurence Mo- 
daine (8—4 ta finala cu engle
zoaica Unda Martin) • La Nan
cy, „Cupa Europei* la spadă « 1. 
Franța, 2. Polonia (5—1 ta fina
lă). 3. RJ*.G„ 4. Franța B, 2. Sue
dia, 5. Luxemburg.

TENIS DE MASA • Turneul 
„Top 13" de la Barcelona a fost 
cîștigat de polonezul Grubba fi, 
respectiv, de olandeza Vrleskoop.

se acomodează perfect tn an
grenajul selecționatei, iar de la 
tinerii Karas, Tarasiewicz, Pa- 
lasz, Dziekanowski se așteap
tă o prestație mai bună. 
Doar ,Jibero“-ul Zmuda (30 
de ani) a confirmat speran
țele.

Selecționata Belgiei (prezen
tă in turneele finale ale C.E. 
in 1980 și 1984 și printre cele 
24 la C.M. din Spania) a ma
nifestat un oarecare declin de 
formă. Echipa lui Guy Thys a 
resimțit lipsa lui Vanderbergh, 
iar tandemul de atac Jaspers 
— Van der Elst nu a dat ran
damentul scontat, ca și unit 
jucători talentați cum sînt 
Seifo, Czerny atinskl, Ceule- 
mans, Vandereyken. Singurul 
care a devenit un titular cu 
perspective este tînărul fundaș 
Grun — comenta ziarul „Het 
Laatste Nieuws*.

In această grupă, ocuparea 
locurilor 1—2 rămîne deschi
să. Prin prisma rezultatelor 
de pînă acum, principalele 
pretendente sînt Belgia, Alba
nia și Polonia. In ceea ce priveș
te Grecia, antrenorul Miltos Pa- 
paposolou (al 4-lea ta ultimii

■MECIURILE DISPUTATE-----------
Belgia — Albania 3—1
Polonia — Grecia 3-1
Polonia — Albania 2-2
Gracia — Belgia 0-0
Albania — Belgia 2-0

CLASAMENT
1. Polonia 2 110 5-33
2. Albania 3 111 5-5 3
3. Belgia 3 1113-33
4. Grecia 2 0 11 1—3 1

MECIURILE DIN ACEST AN
27.11. Grecia — Albania
27.111. Belgia — Grecia 
17JV. Albania — Grecia
I.V. Belgia — Polonia

19.V. Grecia — Polonia
30.V. Albania — Polonia
11.IX. Polonia — Belgia

10 ani) spunea : „echipa noas
tră joacă, ce e drept, specta
culos. Sînt mulțumit de evolu
ție, în ansamblu, dar mă e-
xasperează ineficacitatea in
acțiunile ofensive**.

Iată și prezențele celor pa-
tru echipe la cele 12 ediții ale
turneelor finale ale C.M. d«
ptnă acum : Belgia -- 6 ; Po-
lonia — 4, Grecia -- o, Al-
bania — 0.

Documentar de
Ion OCHSENFELD

CAMPIONATE
SPANIA (et. 33): 

Osasuna — CJ Bar
celona 1—5. Murele 
— AUetlco Madrid 
0-4. Real Madrid — 
Atnietio Bilbao 2-4, 
Elebe — Valladolid 
1—5. Beds SevlUa — 
Heroules I—5, Real 
Soctedad — Valencia 
4—4, Espanai — <31- 
lan 3—4. Zaragoza — 
F.C. Sevflta <—t. Ma
laga — Santander 
>—5. Pe primele 
locuri: CJ. Barcelo
na 33 p. AUettco Ma
drid 0 p. Beai Ma
drid 0 pi pe ulti
mele: 0—45. E3cne ii 
Murda ctte 15 p.

OLANDA (et. IT) l 
Breda — Feyenoord

• ȘTIRI •
1— 3. Karkrade — U- 
trecht 3—«. Volendam
— Groningen 5—3. 
Eindhoven — Co 
Ahead 3—1. Haarlem
— Den Bosch 1—1, 
Zwolle — Slttard 5—1. 
Twente — Alkmaar
2— 2. Maastricht —
Ajax 1—3. Sparta — 
Excelsior 4—0. Pe 
primele Locuri: Ajax 
28 p (din IS j). Eind
hoven M p. Feyeno- 
ord M p (IS J): pa 
ultimele: IT. Zwolle
16 p. IS. Breda i n.

SCOTIA (et. 35): 
Dumbarton — Aber
deen 9—4. Dundee 
Utd. — Hibernian 
2—C. Glasgow Ran
gers — Morton 5—5.

CAMPIONATE
St. Mirren — Celtio 
0—1, Midlothian — 
F.C. Dundee 3—3 Pa 
primele locuri: Aber
deen 41 p. Celtic 33 
p (24 j). Glasgow
Ranger» 38 o: pe ul
timele : 9. Hibernian
15 D. 10. Morton 9 p 
(23 j).

FBANTA (restanțe 
din et. 24): Marseille 
— Paris St. Germain 
3—1. Soohaux — Mo
naco 1—4. Metz — 
Nancy 5—4.
• In meci amical 

La Montevideo: Uru
guay — Paraguay 
1—0 (0—0). A Inserts 
Franoescoll (mln, 71).
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